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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 21/03/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 21 i 22/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Amb la primavera astronòmica ja en marxa, avui serà el darrer dia d’un episodi de temps i condicions de neu primaverals que ha durat força dies. Al
llarg del matí, la insolació i les temperatures positives s’encarreguen d e fondre el regel super cial i aleshores és possible provocar purgues
humides que ens poden desequilibrar i causar danys en terreny exposat. Encara avui hem de seguir hàbits primaverals sortint aviat i escollint les
orientacions lògiques al pas de les hores. Atenció que amb l’arribada del front a partir de migdia la neu s’humitejarà de forma més acusada i la
visibilitat serà reduïda.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

El cicle diari de fusió-regel actua a gairebé tot arreu excepte en les obagues més altes. Tot i que ja fa dies que no es produeix activitat natural
signi cativa de purgues humides, continua sent possible en vessants de fort pendent no purgats. A l’hora que amb la neu humitejada podem
provocar nosaltres mateixos una purga al nostre pas. La tàctica és controlar la transformació de la neu al llarg de les hores, vigilant el terreny que
tenim per damunt, la neu sota sota els nostres esquís, i valorant les conseqüències en cas d’una allau que ens pugui arrossegar.

Estat de la neu

És possible lliscar a partir dels 1600 m en obagues i dels 2100-2200 m en solanes, amb gruixos entre 80 i
140 cm  a 2200 m segons el registre de les estacions automàtiques. Exceptuant en les obagues altes on el
mantell es manté endurit amb una na i discontínua capa de neu pols reciclada, a la resta de cotes i
orientacions el mantell es troba en condicions primaverals sotmès al cicle diari de fusió-regel, en què la
humitat arriba ns el terra en cotes baixes. Per ara aquesta humitat no ha arribat al nivell de les capes febles
persistents en obagues de cota mitja i alta.

Meteo

El temps estable s’acaba avui migdia, amb l’arribada d’un primer front atlàntic fred que
taparà el cel ràpidament i al nal del dia donarà lloc a precipitacions febles amb cota
de neu inicial a 2000 m baixant a 1700 m.  El vent bufarà feble de oest amb cops
moderats a les cotes altes. Demà dimecres el dia tornarà a llevar-se amb pocs núvols
però a la tarda entrarà un nou sistema frontal que reactivarà la nevada amb cota de
neu més baixa, gruixos de neu nova una mica més signi catius, i temperatures més
hivernals.
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